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I have a dream… 

…that my four little 

children will one day 

live in a nation 

where they will not 

be judged by the 

color of their skin, 

but by the content of 

their character. 



http://www.youtube.com/watch?v=Ep4odlI3mqk 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ep4odlI3mqk


Ni har makten  

Jag har ordet 

Jag har ordet i min 

makt 
A Strindberg 
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3 sätt att övertyga 

Budskapet:  
Fakta, argument, exempel 

Talaren:  
”Cred” 

Åhörarna:  
Väcka eller lugna känslor  

 



Tre sätt att övertyga 

 

logos 

ethos 

pathos 



Ulrika ”Skavlan” Nolåker jobbar på pathos.  
Webbseminarium Ny PBL – på rätt sätt den 6 sep. 2012 



VAD 
Innehållet 

Dispositionen 

Språkliga uttryck 

Hjälpmedel, 
manus 

Kropp och röst 

HUR 



Jill Bolte Taylors föreläsning på 18 minuter. Via TED Talks 
 

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html  
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Vilka frågor bör besvaras? 

 Vad 

 Vem 

 Varför 

 Var 

 När 

 Hur 

 Med hjälp av vad  

Quid 

Quis 

Quare 

Ubi 

Quando 

Modo 

        Per quae facta sunt 

 



3 min Ordna en kurs för avdelningen 

Vad Definition, beskrivning 

Vem Personer, grupper 

Varför  Argument, skäl  

Var Geografiskt, rumsligt, organisatoriskt 

När Tidsaspekter 

Hur Aktiviteter 

Med hjälp 

av vad 

Resurser, beslut 



X  min arbetsplatsbesöket 

Vad Definition, beskrivning 

Vem Personer, grupper 

Varför  Argument, skäl  

Var Geografiskt, rumsligt, organisatoriskt 

När Tidsaspekter 

Hur Aktiviteter 

Med hjälp 

av vad 

Resurser, beslut 



budskap 

Underbyggd argumentation 

 



Budskap:  
” Jag föreslår att…” 

 Uppdelning  

”För det har jag tre (starka) skäl” 

Huvudpunkter: 

 ”För det första…” 

 ”För det andra…” 

 ”För det tredje…” 

Fånga uppmärksamheten 

Slutord 

” Därför anser jag att …” 

Några ord som leder in på ämnet 



Budskap:  

”Jag föreslår att…” 

 Uppdelning  

”För det har jag tre (starka) skäl” 

Huvudpunkter 

 ”För det första…” 

 ”För det andra…” 

 ”För det tredje…” 

Fånga uppmärksamheten 

Slutord 

” Därför anser jag att …” 

xxx… 



Huvudtanke/tes 

Testa även argumenten MOT din tes, ditt budskap! 
 
Behandla ett motargument – för att vinna förtroende? 



Kropp och röst 









Nej. Besked som gör någon besviken. 

1. Klart och sakligt 

2. Förklara skälen 

3. Ge alternativ 

 



Professionell i rollen – bemöta ilska 

• Upprepa fakta 

• Bekräfta kundens besvikelse 

• Lyssna 

• Visa på alternativ 



http://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs 

…that my four little 

children will one day 

live in a nation where 

they will not be 

judged by the color of 

their skin, but by the 

content of their 

character. 


